
 
 
 
 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea Navigație și Pasiune oferă protecție pentru ambarcațiunile de agrement: orice ambarcațiune construită din 
lemn, fibră de sticlă sau kevlar, cu motor și/sau velatură, al cărei corp are o lungime de cel mult 24 m și este utilizată 
exclusiv pentru agrement. 
 

 Ce se asigură? 
 

✓ Daune materiale și directe produse bunurilor 
asigurate (ambarcațiunea, sistemul de 
propulsie, instrumente de navigație montate 
fix, precum și alte echipamente folosite în mod 
curent pentru funcționarea ambarcațiunii); 

 

✓ Cheltuieli efectuate în scopul limitării sau 
diminuării daunei precum și cheltuielile pentru 
constatarea daunei, efectuate de terți, în 
măsura în care aceste cheltuieli sunt justificate 
de situație și sunt efectuate în legatură cu o 
daună care este acoperită conform 
contractului de asigurare; 

 
Clauze Suplimentare: asigurarea de răspundere pentru 
coliziune a ambarcațiunilor de agrement – se acoperă 
sumele în sarcina Asiguratului, când, ca urmare a 
coliziunii navei asigurate cu alte nave, instalații 
portuare, alte obiecte fixe sau plutitoare, acesta este 
răspunzator pentru pierdere sau avarie la altă 
nava/bun, instalație portuară, întarziere sau pierdere 
de folosință a altei nave, avarie comună, remorcaj, 
cheltuieli cu experții, avocații, făcute în scopul 
respingerii pretențiilor terților etc.; transport terestru, 
evenimente socio-politice; 
 
 
Sumele asigurate – limitele de răspundere sau de 
indemnizație sunt menționate în Polița de asigurare și 
pot fi formate din valoarea bunului potrivit facturii, 
taxe vamale, TVA, accize etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

 Folosirea ambarcațiunii în scopuri ilegale, braconaj, 
contrabandă, comerț prohibit sau clandestin;  

 Folosirea unui echipaj care nu are pregătire 
corespunzătoare, dotare defectuoasă a ambarcațiunii 
sau faptul că aceasta se regăsește în stare 
necorespunzătoare pentru navigație; 

 Îmbătrânire, uzură, vicii ascunse care ar fi putut fi 
descoperite la o inspecție periodică; zgârieturi, 
cioburi, striațiuni; 

 Dolul sau culpa gravă a Asiguratului 
 

Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 
 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Război, invazie, acte ale inamicilor străini, ostilități, 
război civil, răzvrătire, insurecție, rebeliune, revoluție, 
etc; 

! Grevă, grevă patronală, revoltă, tulburare civilă, 
terorism; 

! Confiscare, expropriere, capturare, sechestrare, 
arestare, reținere sau detenție și consecințele acestora 
și orice încercare de acest gen; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă în zonele menționate expres în Poliță: pe lacuri și râuri navigabile, fluviul Dunarea și 
Delta Dunării în limita teritorială a României, Marea Neagră și în staționare sau pe timpul transportului în România. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; sa achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadențele agreate; să faci dovada pregătirii de specialitate pentru persoana care va 
conduce ambarcațiunea etc.  
În caz de daună să avizezi organele abilitate locale precum și să înștiințezi în scris Asigurătorul în maxim 3 zile cu privire 
la evenimentul apărut și să transmiți către aceasta toate documentele solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se va achita în aceeași monedă în care a fost stabilită suma asigurată, la termenele convenite prin 
contractul de asigurare. Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe 
site-ul www.uniqa.ro. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care  
s-a plătit prima de asigurare.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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